Informatiebrief
Praktische informatie schooljaar 2022-2023
__________________________________________________________________________________

Duiven, 14 juli 2022
Beste ouders/verzorgers,

In deze brief vindt u praktische informatie voor volgend schooljaar op een rijtje.
Groepsindeling en team
Komend schooljaar werken we met vijf groepen.
Groep
Groep 1/2
Groep 3
Groep 4/5
Groep 6/7
Groep 8
Overig personeel

Leraar
Viola Hulshof/Jacqueline Duis – zie hieronder* (ma, di, wo)
Petry Meurs (wo om de week, do, vr)
Sandra Voss (ma, di, vr)
Phebe Radschun (wo, do)
Marjolein van Kuijk (ma, di, wo)
Wilma Albers (wo ochtend, do, vr)
Karin Scholten (ma, di, wo om de week)
Laura Ploegmakers (wo om de week, do, vr)
André Broekhaus (ma t/m vr)
Tamara Bosman (onderwijsassistent- ma, do middag- vrij ochtend)
Pascal Uffing (kindercoach- ma)
Janneke Guijt (intern begeleider- di, wo mi, do ochtend; wel werkzaam
niet altijd fysiek aanwezig)
Josette van den Berg (administratief medewerker- wo ochtend)
Pascal Lieske (conciërge- werkdagen nader te bepalen)
Joyce Ypma (MT-lid met diverse zorgtaken- di ochtend, wo, do)
Esther Jobsen (directeur- di, do)

*Groep 1/2
Bij Viola Hulshof is tot onze schrik MS geconstateerd. We hebben er alle vertrouwen in dat zij
volgend schooljaar weer aan de slag gaat bij ons op school. In deze fase waarin er veel afspraken zijn
in het ziekenhuis, willen we de groep en Viola ondersteunen. Gelukkig hebben we een ervaren
invaller gevonden; Jacqueline Duis. Zij zal komend schooljaar op de maandag tot en met de
woensdag in groep 1/2 lesgeven, totdat Viola weer voldoende energie heeft opgebouwd om te
komen werken. Hierna stelt Jacqueline zich voor.
Jacqueline Duis stelt zichzelf voor
Mijn naam is Jacqueline Duis en vanaf maandag 5 september vervang ik, Viola op
maandag, dinsdag en woensdag in groep 1-2. Ik woon in Duiven in de buurt van de
school. Na jarenlang een vaste baan in het onderwijs, werk ik sinds een aantal jaar
als inval-leerkracht. Met veel plezier werk ik in groep 1-2, waar ik ook de meeste
ervaring mee heb. Ik heb er zin in om samen met de kinderen, ouders en collega’s
een fijne leerzame schooltijd van te maken voor de kinderen. Maar eerst allemaal
genieten van een hele fijne vakantie.

Phebe Radschun stelt zich nogmaals voor
Ik ben afgelopen jaar gestart als leerkracht in het basisonderwijs. Ik ben
enthousiast, daadkrachtig en ik probeer elke dag het beste uit mijzelf en de
kinderen te halen. Aankomend schooljaar zal ik twee dagen werkzaam zijn op
Toermalijn in groep 3. Ik kijk er naar uit om hier te starten!
Ik wens iedereen alvast een fijne zomervakantie en tot volgend schooljaar.

De jaarplanning
De jaarplanning bestaat uit het vakantierooster, de studiedagen en de geplande activiteiten. Deze
kunt u altijd terug vinden op de website en via de kalender in ouderportaal.
Het vakantierooster
Het vakantierooster is goedgekeurd door de GMR van Liemers Novum.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart
Tweede Pinksterdag
Zomervakantie

Zaterdag 22 t/m zondag 30 oktober 2022
Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari 2023
Zaterdag 18 februari t/m zondag 26 februari 2023
Vrijdag 7 april 2023
Maandag 10 april 2023
Zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei 2023
Donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023
Maandag 29 mei 2023
Zaterdag 15 juli t/m zondag 27 augustus 2023

Studiedagen
Met de MR is afgesproken dat we de studiedagen zoveel mogelijk spreiden over het schooljaar en
over de week. We zijn met de planning echter ook afhankelijk van de agenda’s van externe
schoolbegeleiders.
Studiedag 1
Studiedag 2
Studiedag 3
Studiedag 4
Studiedag 5
Studiedag 6
Studiedag 7

vrijdag 23 september 2022
vrijdag 23 december 2022
maandag 27 februari 2023
vrijdag 17 maart 2023
donderdag 6 april 2023
donderdag 29 juni 2023
vrijdag 14 juli 2023

Activiteiten
Sommige activiteiten kunnen helaas nog niet ingepland worden, aangezien we dan afhankelijk zijn
van andere partijen.
Activiteit
Schoolfotograaf
Driehoeksgesprekken
Kinderboekenweek
Voorlopig adviesgesprekken groep 8
Kunstweek
Sinterklaas
Kerst
Cito weken
1e rapport mee
Rapportgesprekken
Definitief adviesgesprekken groep 8

Datum
4 oktober 2022
26 t/m 30 september 2022
3 t/m 14 oktober 2022
Week 47 (21 t/m 25 november 2022)
31 oktober t/m 4 november 2022
5 december 2022
22 december 2022
23 januari t/m 3 februari 2023
16 februari
Week 9 (27 februari t/m 3 maart 2023)
Week 7 (13 t/m 17 februari 2023)

Verkleedfeest
Groot schoolproject
Verkeersexamen groep 7
Eindtoets (groep 8)
Koningsspelen
Schoolreisje
Avondvierdaagse
Kamp groep 8
Cito weken
2e rapport mee
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Pré adviesgesprekken groep 7
Wenmoment hele school
Musical groep 8
Eindfeest BBQ

17 februari 2023
6 t/m 24 maart 2023
Nader te bepalen
18 en 20 april 2023
21 april 2023
2 juni 2023
6 t/m 9 juni 2023
Nader te bepalen
12 t/m 23 juni 2023
29 juni 2023
Week 26 (26 t/m 30 juni 2023)
26 juni 2023
6 juli 2023
12 juli 2023
13 juli 2023

Schooltijden 2022-2023
Zoals al eerder is gecommuniceerd, zal Toermalijn met ingang van het volgende schooljaar het 5
gelijke dagen model invoeren. Dat betekent dat iedere klas (groep 1 t/m 8) van maandag tot vrijdag
les heeft van 8.30 tot 14.00 uur. De leerkrachten lunchen dan samen met de kinderen en zullen
tevens tijdens de pauzes het toezicht houden op het schoolplein. Dit betekent dat we dus ook
afscheid zullen gaan nemen van de huidige vrijwilligers/overblijfkrachten. Om 14.00 uur hebben de
leerkrachten dan hun eigen pauze moment.
Gym
Op woensdag hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 gymles. De tijden worden door de leraar met u
gedeeld in het begin van het schooljaar.

Schoolontwikkelingen
Elk schooljaar bepalen we de verbeterpunten waar we als team het schooljaar aan gaan werken.
Deze verbeterpunten komen vanuit het schoolplan en naar aanleiding van actuele zaken (metingen
als tevredenheidsonderzoek, sociale veiligheidsmonitor en de resultaten op de toetsen). De
verbeterpunten worden verwoord in het jaarplan en besproken met de MR. Tijdens de studiedagen
en teamvergaderingen hebben we de tijd om met elkaar aan onze ambities te werken. Komend
schooljaar werken we aan de volgende verbeterpunten:
• Passend en uitdagend leeraanbod
o We voeren een nieuwe rekenmethode in en stemmen de ondersteuningsstructuur
daarop af.
o Het team zet coöperatieve leerstrategieën in om de kinderen actief en betrokken te
houden bij de les.
o Het team doet onderzoek naar een passende methode voor begrijpend
leesonderwijs.
o Het team werkt eenduidig met de methode Staal.
• Burgerschap
o Het team ontwikkelt een visie op burgerschapsonderwijs.
o Het team onderzoekt of de methode KIVA nog voldoende passend is voor de school.
o De school werkt aan ouderbetrokkenheid.

Mocht u vragen hebben over deze informatie en wat dit straks betekent voor u of uw kind, neemt u
dan gerust contact op met mij.

Mede namens het team van Toermalijn wens ik u een fijne zomervakantie en kijk ik uit naar een fijne
samenwerking volgend schooljaar. We zien elkaar hopelijk tijdens het eindfeest/BBQ op donderdag
21 juli aanstaande op Toermalijn om samen het schooljaar af te sluiten.
Met vriendelijke groet,
Esther Jobsen

